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Eşcinsel düşmanlığı deneyimlerin var mı ya da tanıdıklarından 
böyle deneyimleri olanlar var mı?

Anneme eşcinsellikle ilgili düşüncelerini sorsanız, size, «normal birşey 
değil» diyecektir. Oysa yaklaşık 8 yıldır benim eşcinsel oluşumla 
yüzleşiyor.

Anne babalara, kardeşlere, çalışanlara ya da işverenlere bu konuda 
bir önerin var mı?

Aklıma gelen ilk şey, insanların eşcinsellikle ilgili yeterli bilgilerinin 
olmaması. Bu durum, önyargılara ve kalıplaşmış fikirlere neden oluyor. 
Ben derim ki kendilerini bilgilendirsinler ve tanıdıkları eşcinsellere her 
konuda ve çekinmeden sorular sorsunlar.

Eşcinsel olduğumu öğrendiğinde seni kızdıran neydi?

Senin cinsel tercihin, seçimin ya da yönelimin her neyse beni aslında pek 
bağlamaz ama bunu bir üçüncü kişiyle konuşmak hoş değil. Komşum 
bana gelip, kardeşimin eşcinsel olup olmadığını sorduğunda ne diyeceğimi 
bilemiyorum. İçimden «hayır» demek geçiyor ama biliyorum ki bu yalan, 
hem de senin adına yalan söylemek olacağından «evet» diyorum ve 
içimden «Başka soru sormasa keşke» geçiyor.

Her konuda ve çekinmeden 
sorular sorun! 
Dr. Berna Güroğlu, 31

Komşum senin eşcinsel olup olmadığını 
sorduğunda nasıl cevap verebilirim ki…
Mehmet H., 44, İzmirli, sendikalı işçi, aile babası, 
erkek kardeşi eşcinsel

Önsöz

2007 yılının sonbaharında Türkiyeli göçmen eşcinsellerle yaptığımız bir 
dizi görüşmenin sonuçları yıllardır bu alanda çalışmamıza rağmen bizi 
bile şaşırttı. Röportajlarımıza katılan lezbiyenlerin, eşcinsel erkeklerin 
ve transseksüellerin «kimlik» üzerine söylediklerinden alıntılar yaparak 
bu broşürü hazırladık. «Anti Homofobika» adını verdiğimiz broşürümüzde, 
«Ben kimim?», «Ben neyim?» gibi sorulara ne kadar çok değişik 
yanıt verilebileceğini göreceksiniz. (Maalesef ki bütün röportajları 
yayınlamamıza imkânlarımız el vermiyor; katılımcıların affına sığınıyor 
ve yürekten teşekkürlerimizi bir kez daha yineliyoruz.)

«Anti Homofobika» aslında şifa niyetine diye hazırladık; küçük 
dozlarda alınmasında fayda var. Yine de fazlasına ihtiyacınız olduğunu 
düşünüyorsanız, bütün broşürü bir çırpıda okuyabilir, arkadaşlarınıza 
ve tanıdıklarınıza tavsiye edebilirsiniz. İster az ister çok alın, faydasını 
derhal göreceksiniz…

Bu broşür, «Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı» kapsamında hazırlanmıştır. Avrupa 
Birliği’ne, bulunduğu mali destekten dolayı teşekkür ederiz. Broşürü 
GLADT e.V. Kluckstr. 11, 10785 Berlin adresinden temin edebilir ya da 
Türkçe, Kürtçe ya da Almanca nüshalarını www.gladt.de adresinden 
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Anlamakta güçlük çektiğiniz, beklendik ya da beklenmedik olası yan 
etkilerle karşılaşacak olursanız bize danışabilirsiniz. Araştırma ve 
geliştirme bölümümüz, edindiğiniz deneyimleri gelecekte üreteceğimiz 
rezistans ürünlerinin hazırlanma aşamasında en dikkatli biçimde göz 
önünde bulunduracaktır…
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Ben eşcinselim dediğimde ne düşündün ilk olarak?

«Hadi canım, benimle dalga geçiyor» diye düşündüm. Aslında aklıma 
gelmiyor da değildi. Hep erkek arkadaşlarını tanıyordum, bir tane bile kız 
arkadaşın yoktu, yani vardı da dosdoğru bir kız arkadaş değillerdi, yani işte 
benimle hiç kadınlar hakkında konuşmuyor olmandan şüpheleniyordum.

Eşcinsel bir ağabeyin olması senin için ne demek?

Birşey demek değil. Yani seni biliyorum, seviyorum. Ne olduğun 
umurumda değil, ağabeyimsin sonuçta.

Gerçekten umurunda değil mi?

N’apayım eşcinselsen, senin hayatın, beni çok ilgilendirmiyor. Üvey de 
olsa ağabeyimsin, ne de olsa aynı karında 9 ay kaldık. Aslında tuhaf 
tabi, düşününce seni erkeklerin şeyettiğini ya da öbür türlü, ne bileyim 
yani erkeklerle ilişkin olabileceğini düşününce… Anla canım garip işte, 
ne zaman oldu ki?

Sonradan olmadı, hep böyleydi, sonradan olmaz ki…

Mesela bunu anlamam biraz zor, bana sonradan yani tecavüze falan 
uğradıktan sonra oluyormuş gibi geliyor, öyle duyduk hep, zavallılar, 
mağdurlar falan diye… Ama senin öyle olmadığını sanıyorum. Gerçi bizim 
de normal – yani heteroseksüel – olmamız için erkekliğimizden dolayı 
yapmak zorunda olduklarımız hariç özel birşey yaşamamız gerekmedi ya 
neyse. Ama tecavüze falan uğradıysan durum başka tabii.

Başka birşey soracağım, oğlun günün birinde eşcinsel olduğunu 
söylese tepkin ne olur?

Ha bu başka tabii; mesela sokakta çükünü götünü sergileyecek, kafasını 

Eğer o da senin gibi olacaksa, bunu 
kabul edebilirim…
Yaman F., 29, Hamburg Türkü, Müslüman, otobüs 
şoförü, iki çocuk babası, üvey ağabeyi eşcinsel

Beni savunmak neden bu kadar zor?

Zor olan savunmak ya da savunmamak değil, bunu anlamak. Aslında 
hissetmek demek daha doğru, evet beni zorlayan bu. Yıllardır insan 
hakları, emek ve bireysel özgürlük için mücadele ettikten sonra bu 
durum karşısında bocalamak benim için de yeni. Hani hep başkalarının 
hakları için mücadele ettim ama kardeşim söz konusu olunca açıkçası 
kalakalıyorum.

Neden sence bu bocalama?

Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok bilgi eksikliğimiz var; 
kendimiz bir kere tanımıyoruz eşcinsel kimdir, eşcinsellik nedir? Başımıza 
gelince de korkudan hemen kıvırtmaya çalışıyoruz. Bilmediklerimizden 
korkarız bu bir gerçek ve başımıza bilmediğimiz birşey geldiğinde de önce 
bir bocalarız değil mi? Ben ayrıca senin eşcinselliğinle benim eşcinsellik 
olasılığım arasında içgüdüsel bir bağlantı kurdum sanırım, kardeşiz ya 
hani soy çeker derler. Hoşuma gitmeyen aslında senin eşcinselliğin değil, 
benim konuyla ilgili bağlantım. Bak insan konuştukça neleri farkediyor…

Yengem nasıl karşıladı?

O bu durumdan hoşlanıyor, bir ayrıcalık katıyormuş gibi sanki ona; 
evet, ailede bir eşcinselin olmasını bir ayrıcalık olarak görüyor, kendi 
ailesi değil ya nasıl olsa (gülüyor). Mesela yeğenin senin eşcinsel 
olduğunu öğrendiğinde pek şaşırmadı. Ben sadece bu konu hakkında 
ilk olarak seninle konuşmasını isterdim, sen yanında değildin biz de nasıl 
anlatacağımızı bilemedik, birşeyler geveledik ama o anladı ne demek 
istediğimizi…

Peki onun eşcinsel olmasından endişeleniyor musunuz?

Öyle olsa bile senin çektiğini tahmin ettiğim sıkıntıları çekmeyecektir 
ne de olsa artık bu konuda konuşuluyor yani destek görme şansı senin 
dönemine kıyasla daha fazla… Pek bir endişem yok sayende konuya 
alışığız (gülüyor).

Son söz…

Keşke birbirimize daha yakın olsaydık, gizli saklı olmadan konuşabilseydik, 
zamanında tabii…
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Ne zaman «sıradan» olmadığını farkettin?

Dört yaşımda elimde dantel tığları, kazak şişleri, yünler ve örgüler vardı. 
Dokuzunda, annemin pişirdiklerinin lezzetinde olmasa bile bir mutfak kuşu 
olup çıkmıştım. En sevdiğim çocukluk oyunu, kız arkadaşlarımla evcilik 
oynamak ve oyunda «anne» olup doğurmaktı. Kız çocukları kadar, temiz, 
bakımlı, tertipli, düzenli ve çalışkandım. Eve gelen misafirlerin «kız gibi 
maşallah» türünden cinsiyetime hiç uymayan iltifatlarını pek severdim.
Ortaokul biterken ve lise yıllarında hâlâ anne dizi dibinden ayrılmayan, 
söz dinleyen, uyumlu ve görevlerini layığıyla yerine getiren uslu bir 
ergendim. Lise yılları da öyle, yaşıtlarım sokakta futbol oynarken ya da 
sinemalarda gezip «sürterken» ben hanım hanımcık dantellerim, mutfağım 
ve derslerimle meşguldüm. Sürekli onurlandırılmalar, sürekli iltifatlar… 
 
Ergenlikle beraber birşeylerin farkına varmaya başlamışsındır 
herhalde?

Üniversite yılları da farklı değildi aslında. Başarı, entelektüel gelişim, 
hayat yolunda yukarı tırmanan merdivenler… Okul ve ev arası sürüp 
giden monoton bir hayat. Dıştan bakıldığında, gayet neşeli, herkesi 
eğlendiren ve herkesin «kabul» ettiği gülmek ve eğlenmek için aranan, 
ihtiyaç duyulan bir insan. Ki, bu insanın cinsiyeti hiç yoktu görünürde – 
kimse sormazdı neydim ben? Onlar sormaya korkardı ve ben de onların 
korkularından korkardım herhalde. Şu kocaman dünyada sürdürmekte 
olduğum bir hapishane hayatıydı yaşamım.

Bu karamsarlıkta bir çıkış yolu bulmak da zordu sanırım…

Bir gün, ay gibi parıl parıl parlayan, hiç kimselere benzemeyen birine 
aşık oldum, farklı mı farklı ve güzel mi güzel «bir adama». Aman tanrım! 
Tüm dinginliğim gitti üzerimden. İçimi sürekli kemiren bir huzursuzlukla 
acılı, katlanılmaz zamanlar başladı. Bir yandan onu görme isteği, öte 
yandan ise, vücudumun o’nu gördüğüm an dışa vurduğu refleksler. 

Aşk iyi bir kayganlaştırıcı ve 
kolaylaştırıcıdır, «Ben varım ve 
buradayım» diyebilmek için
Suzan Nevin Girginer, Psikolog, Psikoterapist,  
İzmir/Hamburg/Berlin

dazlak kazıtacak, deri pantolonlar giyip fetiş takılacaksa, evime sokmam 
ama senin gibi olacaksa eyvallah, sanırım bunu kaldırabilirim. Hem sen 
amcasısın, elinden tutarsın herhalde… Ama şunu da mutlaka söylemem 
lazım, ne istersen yap, karışmam ama ne olur kendini arkadan yaptırma, 
insan üzülüyor.

Anneannemle dedem de lezbiyen mi? 
N. Kılıç, 34, süper entegre olmuş Kürt, anne, iş kadını, lezbiyen

İlk defa bir kadına aşık olduğumda 28 yaşındaydım. Bu aşk beni hiç 
şaşırtmadı.Eşcinsel arkadaşlarım vardı. O yüzden aynı cinsler arasında 
aşk konusunda fikir sahibi olabileceğim ve «bu elbisenin benim üzerimde 
nasıl durabileceğini» tartabileceğim bir ortamda bulunuyordum.

Yine de arkadaşlarım ve kardeşlerim eşcinselliğimi açıkladığımda 
rahatsız oldular. Benim gibi güzel bir kadının nasıl olup da birden kendini 
lezbiyen olarak tanımladığına da şaşakaldılar.

Beni, kafalarındaki lezbiyen kalıbına bir türlü sokamıyorlardı. Onlara göre 
lezbiyenler, kısa saçlı, laubali, bakımsız, erkeklerden nefret eden kavgacı 
tiplerdi. Bende ise bu özellikleri göremiyorlardı.

Oğlum o zamanlar 1,5 yaşındaydı. Pek tabii ki annesinin lezbiyen oluşunu 
takip edemedi. Diğerlerinin tersine, o beni hep lezbiyen olarak gördü ve 
bu gerçekle büyüdü.

Arada sırada, «Anne, anneannemle dedem de lezbiyen mi?» gibi sorular 
soruyor. Ya da bir daha asla bir erkekle birlikte olup olamayacağımı 
merak ediyor, bu erkek Michael Jackson olsa mesela!

Bazen bana oğlum eşcinsel olsa ne düşünürdüm diye soruyorlar. O mutlu 
ve kendiyle barışık olduğu sürece, cinselliğinin ve yaşam tarzının çok da 
önemli olmadığını söylüyorum.

Eşcinsel olduğumu anne babama hâlâ söylemedim. Bildiklerini biliyorum 
ama bu konu hiç konuşulmuyor. Eşcinselliğimi açık yaşıyorum; görmek 
isteyen görüyor, diğerlerinin de canı sağ ola!

Sevgili Belediye Başkanımız Wowereit’ın söylediğinden alıntı yaparak 
diyorum ki: «Ben lezbiyenim ve böyle iyi.»
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Hemcinsimle ilk deneyimlerim kuzenimle oldu. Aşk ilişkimizin birkaç yıl 
sürmesine rağmen, durumun ne anlama geldiğini bence ne o biliyordu 
ne de ben. Annemin arkadaş çevresi çok farklı insanlardan oluşuyordu 
ve evimize gelen insanlar arasında kadınları seven kadınlar da vardı. 
Dolayısıyla eşcinsellik yabancı değildi bana.

Erkeklerle de ilişkilerim oldu; fakat kadınların çekim gücü çok değişik bir 
şeydi hep. İlk aşkım, ben dokuz, on yaşlarındayken, annemin arkadaşı 
Liesel oldu. Almandı. Gözleri maviydi, saçları uzun ve koyu sarışın. 
Gülümseyişi o kadar sıcaktı ki… Türkçe’yi şiveyle konuşuyordu – ben 
de, dokuz, on yaşlarında olanlara has bir şekilde eriyip gidiyordum o her 
ağzını açtığında.

İlk gerçek lezbiyen aşkımı ise 23 yaşımda yaşadım. Şaşırmıştım ilk önce. 
Ne de olsa yıllarca bir erkekle yaşamıştım. Neden bir kadın girmişti yine 
hayatıma? Çok sürmedi bu şaşırma süreci, bütün sorgulamalara karşın 
aşıktım, asıl kayda değen de buydu. Kabul ettim; en önemlisi ise, kendimi, 
ilişkimi, eşimi benimsedim. Sokakta ve açık mekanlarda dahi – gençliğin 
getirdiği bir takmazlıkla – kışkırtıcı bir şekilde…

Kelimenin tam anlamında bir «açılma süreci» yaşamadım hiç. «Bir 
kadına aşık oldum» ya da «Bir kadınla beraberim» demek gayet doğaldı, 
dramatize edilecek birşey yoktu bunda. Kardeşlerim ve arkadaşlarım, 
bunun gelip geçici, tipik bir Gülay devresi olduğunu düşünüyorlardı. Ne 
bitmez bir devreymiş bu…

Halen de çevremde, cinsel kimliğimi ciddiye almayan – yani beni kabul 
etmeyen – insanlar var. Bunlardan bana ne. Kaç kere denedim, böylesi 
insanlara birşeyler anlatmayı… Erkeğin, kadının fark etmediğini, asıl 
önemli şeyin aşk ve sevgi olduğunu… Anlamadılar, o inceliği göstermediler. 
Ben de uğraşmıyorum artık.

Size nasıl davranılmasını istiyorsanız 
bize de öyle davranın 
Gülay Akın, 35, Türkiye kökenli Berlinli, hayat 
sanatçısı, maço prenses, lezbiyen

Bu yetmiyormuş gibi bir de şu içimde kopan fırtınaları, başkalarının 
da farkedebileceği korkusu. Öte yandan da, «sadece ama sadece o» 
farketsin isteği ve bunun için elinden geleni ardına koymamalar. Kendini 
bir yandan komik bulmalar ve aptallık durumları, öte yandan «Ne bu 
tanrım?» sorgulamaları. «Ama olmaz bu»’lar, «Yok canım»’lar, kendi 
kendine söylenme mızırtıları ve mızmızlanmalar… Geç başkalarının 
korkularını, kendimin kendine ettiği işkence… Ne korkunç bir duyguymuş 
bu aşk! 24 yaşındayım ve ilk kez, artık, tanıdığım ben, ben değilim. Bir 
şeyler oluyor bana ve güzelleşiyorum sanırım. Aynalar hem dost hem 
de düşman artık. Bir an çok güzelim, bir an ise yer altı nehirlerinde 
cehenneme bir altın karşılığı ölü ruhları taşınan Hades kadar karanlık. 
Çok fazla aynaya bakıyorum. Kendimden kaçmak isterken, ilk defa bu 
kadar kendime yaklaşıyorum galiba.

Kendini bir aşkla farketmek seni nasıl etkiledi?

O an anladım ki, aslında çok yalnızmışım ben, kendinden kaçmanın, kendini 
saklamanın bedeli, hiç bir zaman farkında olamadığım derin bir yalnızlık 
olmuş. Aslında ben bile kendimden korktuğumdan kendimi saklayabildiğimi 
düşünmüşüm hep. Saklambaç oyunu. «Korkmayın, ben yokum!» oyunu. 
– Ama değilmiş. O aşktan sonra değildi en azından. Ondan hoşlandığımı 
öğrendiğinde gözümün üstüne iki yumruk çakar korkusu, ah o zihnimin 
içinde bana huzur vermeyen geliş gidişler, ah o azaplar, işkenceler… 
En azından içimde iki kişiydim artık; kâbuslar yerine düşler görüyor, 
hayaller kuruyordum. Artık anlamsızlık yerine, mutlu bir mutsuzluk vardı. 
Ağlamak anlam kazanmıştı, çünkü bir amacı vardı. Acının tadını ben de 
öğrenmiştim artık. İnsanlaşıyordum ya, olsun ölsem ne gam!

Aşk çekti aldı beni. Aşk cesaretini kendinde taşır. Beni de itekledi ardımdan. 
Rehberimdi bundan kelli! Daha bir katlanılır oldu, kendi dışımda kalan, 
tüm dünyanın benim için düşündüğü ya da düşünebileceği. Artık umurum 
değildi, nasıl etiketlenebileceğim. Düşünsenize, çok mu önemlidir, 
kazandığım kendim ve kaybetmekten ödümün çıtladığı o Babil tanrısı 
adamdan, geriye kalan dünyanın kim olduğu, ne dediği, ne düşündüğü, 
ne hissettiği?

Aşk kapıya dayanınca, kendin olmak daha kolay. Kim olduğunu 
kabullenmek bir aşkla daha mümkün. İşte hayat ancak bir aşk kadar ağır 
ve acımasız olabilir. Daha ötesi yok.
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Eşcinsel camiasının ayağa kalkacağını biliyorum ama bana sorarsanız, 
beraberlik bir erkekle bir kadını gerektirir.

Oğlum sekiz yaşında ve teyzesinin lezbiyen olduğunu bilmiyor. Gülay 
bana birkaç kere neyden korktuğumu sordu. Ben oğluma ilk etapta 
kendi değer yargılarımı öğretmek – ve bir anne olarak onu korumak 
istiyorum. Eşcinselliği anlayacak bir yaşa gelince aydınlatacağım onu. 
(Kızım daha yedi aylık, onda aydınlatacak birşey yok henüz.) Oğlum, 
erken bir aşamada eşcinsellikle tanışırsa belki de denemeye kalkar diye 
korkuyorum. Eşcinsel olsa her ne kadar yanında duracağımdan emin 
olsam da, bu yolu seçmesini istemem.

Gülay’ı seviyorum ve sayıyorum, eşcinselliğini beğenmesem de. O benim 
için sadece «lezbiyen» değil. O bir sanatçı, ablam, arkadaşım, sırdaşım, 
çocuklarımın teyzesi ve birçok şey daha. Bence, insanı insan olarak kabul 
etmeli, saygı duymalı – kalan herşeyle bir şekilde baş edilebilir. Siz de 
öyle yapın ve savaşmayı bırakın – boşu boşuna kendinizi ve başkalarını 
yormayın…

Anne, baba… Ben erkeklerle garip şeyler yapıyorum! 
Ömer, 31, Almanya’da Nürnbergli Türk, Türkiye’de pastırmacı 
Alamanyalı

On yıldır tek başıma yaşıyorum. Annem de babam da vefat etti. Dolayısıyla 
açılma sürecim de kolay oldu. Eşcinsel oldum, kendim seçmedim. Evet, 
oldum, bu bir tercih değil. Daha sonra gerektiğinde birer birer etrafımdaki 
insanlara açılmaya başladım. Bazıları, şaka yaptığımı düşünüyordu, 
bazıları da, konuşmak istemedi bu konuda. Yani, eşcinselliğimi görmezden 
geldiler. Erkekler için hissettiklerim, kişiliğimin bir parçası; Ömer’i hem 
Türk hem eşcinsel olarak kabul etmeyen defolsun gitsin…

Kardeşlerim, eşcinselliğimi arkadaşlarımdan daha kolay kabul ediyorlar. 
Sadece maço erkek kardeşim bana şunu söyledi: «Senin özel hayatın 
ilgilendirmez beni! Yeter ki benim arkadaşlarım duymasın.» Bu durumda 
Ömer de şunu düşünür: «Ailesi mi daha önemli bunun için arkadaşları 
mı?» Ama doğrusunu söylemek gerekirse, ben yine de hayatımdan 
memnunum. Seçebilseydim aynen bunu isterdim… Ben erkekleri 
seviyorum, erkekler de beni – ne güzel!

Asla saklanmayı düşünmüyorum. Birçok Türkiyeli eşcinsel erkek, 
toplumdan korkuyor. Saklanıyorlar. Bir kısmı o kadar korkuyor ki, 

Ben, hayatımı yaşıyorum, kendim olmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyi inkâr 
etmeye niyetim yok. Kadınları seviyorum, özellikle de O’nu. Çünkü O, 
benim kadınım.

«Kendini yaşa, aşkını yaşa, hayatını yaşa – seni güçlendirecek olan 
budur.»

Bunu anlamayan insanlara da bir sözüm var: «Eşcinselliği anlamıyorsanız, 
dünyaya bakışınıza, dininize, geleneklerinize ya da göreneklerinize 
uymuyor diye – Size nasıl davranılmasını istiyorsanız bize de öyle 
davranın!»

Not: Annem yaşıyor olsaydı, çocuğumun olmamasına üzülürdü – ama 
yaşama biçimimi kabul ederdi. Bundan eminim.

Bana sorarsanız, beraberlik bir erkekle bir kadını 
gerektirir
Tülay, 32, Almanyalı Türk, anne, işkadını, heteroseksüel, aydın – ama 
yine de muhafazakar

Ablam bana o zaman bir kadınla beraber olduğunu söylediğinde, 
şunu düşündüm ve söyledim: «Ne bileyim, seni mutlu ediyorsa.» İkinci 
düşüncem ise şuydu: «Bir bu eksikti! Al işte sana Gülay.» Neden hep 
farklı olması gerekiyordu ki…?

Konuyla ilgili iki fikre sahibim. Birincisi, ablamın saadeti. Ama bir erkekle 
ama bir kadınla. İki insanın cinselliğini yaşamasına karşı değilim, kimse 
zarar görmedikçe. Bu, aydın yanımın düşüncesi.

Diğer yanım ise, daha geleneksel, muhafazakar yaklaşıyor ablama. 
Ablamın bir kocası bir de çocukları olsun istiyor. Klasik aşk, klasik 
hayat işte. Başkalarının da düşündüğü gibi, bunun bir devre olduğunu 
düşünüyordum ben de. Bazen, onu değiştirmeye çalıştığımı fark 
ediyorum. Tamam, anlamsız tabii bu, o izin verir mi böyle birşeye! Eh, 
ben de sineye çektim ablamın lezbiyen olmasını.

Kabul edemem, kabul edebilmek için inanabilmem gerekirdi onun hayat 
biçimine. Oysa ben, bunun doğaya aykırı olduğunu düşünüyorum. 
Üremek yani, sperm bağışı kullanmadan, birbirini seven insan olarak 
– ve bu mistik andan doğan çocuk…
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Ondan sonra senin için birşeyler değişti mi?

Birşeyler değişti, evet. Pozitif birşeyler… Dürüstlüğü, arkadaş-lığımızın 
ta en başından ona olan yakınlığımı ve güvenimi artırdı. Böyle olmasaydı 
bu kadar yakın arkadaş olamazdık herhalde.

Yolda yürürken başka insanların hakkınızda ne dediğini duyuyor 
musun?

Kısmen. Bizi beraber görmek pek çoğunun hoşuna gitmiyor. Arkamızdan, 
«Bunlar lezbiyen mi?» dediklerini duyar gibi oluyorum. «Uzun saçlı olan 
da mı?» Böyle şeylere karşı tepkisizim. O an başka insanların bizim 
hakkımızda ne düşündüğü değil bizim dostluğumuz benim için önemli 
oluyor. Lezbiyen arkadaşımı hiçbir heteroya değişmem!

Kardeşin sana lezbiyen olduğunu söylediğinde kaç yaşındaydın?

Tam olarak hatırlamıyorum. 14 yaşındaydım galiba.

Şaşırdın mı? Hatırlayabiliyor musun?

Gizli gizli günlüklerini okuduğum için şaşırmadım. Onun özel hayatı benim 
için o kadar gizli sayılmıyordu.

Tepkin ne oldu?

Önce inanmadım ama zamanla ciddi olduğunu anladım.

Bugün ablanla nasıl bir ilişkiniz var?

Pek iyi bir ilişkimiz olduğu söyleyemem. Ama bu durumun sadece 
onun cinselliğiyle ilgili olduğu da söylenemez. Ondan çok daha ciddi ve 

Kabul etmek işin bir yönü desteklemek 
başka bir yönü
C. Ç., 18, kadın, heteroseksüel, öğrenci, agnostik, 
kız çocuk, kız kardeşi lezbiyen, 22

annesine babasına uyup bir kadınla evleniyorlar. Tamamen sapıklık bu. 
Toplumdan neden korkulur ki? Ne kadar saklanırsan o kadar bırakmazlar 
peşini. Neysen o ol! Almanya’da yaşıyorsunuz – açık olun ve güçlü! 
Nürnberg’ten bir arkadaşım ailesine açılırken şöyle demiş: «Anne, 
baba… Ben erkeklerle garip şeyler yapıyorum – ve yaptıklarımı çok 
beğeniyorum. Size, ‹Benden torun beklemeyin› deme zamanı geldi, ben 
eşcinselim, erkek arkadaşım da Alman.»

Aile şok olmuş, ama durumu olduğu gibi kabul etmişler ve hâlâ oğullarının 
yanında durmaya devam ediyorlar – işin garip tarafı oğulları arkadaşlarına 
açılmaktan korkmaya devam ediyor… Ne kadar komik, değil mi, genelde 
tam tersi yaşanırken… Anneler, babalar, kardeşler, size sesleniyorum: 
Siz çocuklarınız/kardeşleriniz için var oldukça onlar da sizin için var 
olmaya devam edecektir.

Ömer için önemli olan nedir, biliyor musunuz? İşim ve beni seven insanları 
önemserim. Almanya’nın en büyük şirketlerinden birinde çalışıyorum. 
Ticaret eğitimimden sonra, yani 16 yıldır, ev eşyası sektöründe çalışıyorum. 
Patronum yaptığım işten memnun, hatta kısa zaman önce terfi ettim. 
İlk zamanlarda insanlar kabul etmiyorlardı ama ben eşcinselliğimi hiç 
gizlemedim. Son zamanlarda patronum bana çöpçatanlık yapmaya 
bile başladı. Yatak odamda yaptıklarım başkalarının yaptığından farklı 
olduğu için neden saklanayım ki? Nürnbergli olsanız anlarsınız «So a 
Gschmarrn!» [Ne alaka yani!]…

Lezbiyen arkadaşımı hiçbir heteroya değişmem!
Sevim, 23, Müslüman, Avrupalı, öğrenci, heteroseksüel

En yakın arkadaşın lezbiyen. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz?

2004 yılından beri, sanırım. Aynı gün Berlin’e taşınmışız; Berlin’de ilk 
birbirimizi tanıdık. O yüzden aramız çok iyi.

Sana ne zaman açıldığını anımsıyor musun?

Tanıştığımızın ikinci akşamı. İlk akşam zaman bulabilseydi, eminim 
o zaman açılırdı (gülüyor). Lezbiyen olduğunu söylediğinde iki kadın 
arkadaşımız daha vardı. Herkes «cool» davrandı ama benim dışımda 
kimsenin samimi olduğuna inanmıyorum. Cesaretimi toplayıp ben de 
kadınlarla yaşadığım deneyimlerimi anlatabildim.
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Çalışma ortamında görünürlük ne kadar önemli?

İpek İpekçioğlu, DJ

Görünürlük önemli, hem de çok önemli. O kadar az 
sayıda görünür lezbiyen, gey biseksüel ya da trans 
göçmen var ki… Örnek alınabilecek insanlar çok önemli. 
Bu toplumu ve «normal» bulunanların ötesinde yeni 
gerçekliklere önayak olabilecek örnekler gerekiyor…

Koray Yılmaz-Günay, Çevirmen

Çalıştığım yerlerde eşcinsel olduğumu söylerim herkese; 
saklambaç oynayacak değilim ya. Eşim aradığında 
iş arkadaşımın, «Eşin arıyor» demesini istiyorum. O 
herhangi bir insan değil benim için.

Berna Güroğlu, Doktor Psikolog

Lezbiyenliğimi gizlemek zorunda kalmayı hayal 
edemiyorum. Şimdiye kadar gerek duymadım, sorun da 
yaşamadım. Ama illâ da eşcinselliğimi konu edeceğim 
diye birşey de yok. Bence ön planda durmamalı.

Tünya Özdemir, Tasarımcı

Bence görünür olmak sadece işyerinde değil varolduğum 
heryerde önemli. Buna rağmen gelebilecek tepkilerden 
çekindiğim durumlar da oldu. Bence, eşcinsellik sadece 
cinselliğini serbestçe yaşamak değil. Aynı zamanda 
topluma çokyönlü bir bakış kazandırmak gerekiyor. 
Böylece çok katmanlı bir toplumda, insanların birbirine 
sevgi ve saygı duyduğu ve birbirlerini gereken anlamda 
kabul ettiği bir zihniyet yaratılabilsin.

çözülmesi zor problemlerimiz var. Ablamın lezbiyen oluşu işi benim için 
kolaylaştırmıyor.

Ablan sevgilisini eve getirse nasıl davranırsın? Onu destekler 
misin?

Kulağa pek hoş gelmese de, kesinlikle desteklemeyeceğimi 
söyleyebilirim. Hatta bir süre ilişkimi keserim bile. Annemin böyle bir şeye 
dayanabileceğini düşünmüyorum. Değmez.

Yani davranışın senden çok anneni korumak istemenle ilgili, öyle 
mi?

Evet, büyük olasılıkla öyle.

Ablaları lezbiyen olan diğer kızlara bir tavsiyen var mı?

Bilmem. Kabul etmeleri gerekiyor. Kabul etmek işin bir yönü desteklemek 
başka bir yönü. Demek istiyorum ki, ben ablamın lezbiyen olduğunu kabul 
ediyorum ama onu desteklemiyorum.
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… Bizim köyde de vardı, Zilli Kemal derdik. Hep böyle kadınlar bir araya 
geldiğimizde çağırırdık bize oynayıverirdi. Çok güzel kıvırırdı, şimdi 
anlıyorum eşcinselmiş yazık.

Neden yazık?

Kolay mı canım, herkes dalga geçiyordu, yani erkek gibi değil diye ciddiye 
almıyorduk.

Nasıl yani?

Evlenemedi işte, Zilli aşağı Zilli yukarı öyle kaldı. Geçen sene ölmüş 
çok üzüldüm. Hani sen de eşcinselim deyince aklıma hemen Zilli geldi, 
rahmetli. Ama tabii şimdi herşey ilerledi, tıp falan…

Hasta olduğumu düşünmüyorsun değil mi?

Olabilir canım, kadınlarla aranıza bir soğukluk girmiştir. Şimdi kısırlığın 
bile tedavisi var. Ama tabii sen hastalık değil diyorsun. Ne bileyim hani 
dinimizde de yeri yok.

Ama her koyun kendi bacağından asılır, öyle değil mi?

Öyle olmasına öyle ama kokusu da mahalleyi sarar ya oğlum.

Bunu önlemek için de koyunları öyle uluorta bacaklarından 
asmamak lazım.

Kolay değil oğlum, biz böyle birşey görmedik ki, bir Zeki Müren vardı 
ama o sanatçıydı hani sahne kostümleri allı pullu güzeldi. İnsanın aklına 
öyle eşcinsellik falan gelmezdi. Hani o da Allah’ın kulu derdik falan. Şimdi 
böyle biraz değişti, herkes istediğini yapsın, yaşasın tabi kime ne ama 
uluorta olunca…

Ben senin daha çocukluğundan itibaren 
Zeki Müren gibi olacağını tahmin 
ediyordum zaten…
Gülcan A., 69, Yahudi asıllı inançlı Müslüman, 
Emekli, Hamburg’da yaşıyor, oğlu eşcinsel

Soru sormayan cahil kalır!
Fehmi, 29, kadın bedeninde erkek

Duygularım, hislerim ve cinsel yönelimim beni kendimi tanımlamaya 
zorluyor. Kendime uygun bulduğum kategori, «Trans Erkek» (kadından 
erkeğe transseksüel). Bundadır ki, kendime bir de erkek ismi seçtim. Bir 
başka tanım ise, «Doğum belgesindeki cinsiyet kaydı «kadın» olan fakat 
kendisini bu sözcükle yeterince özdeşleştiremeyen ya da yanlış tarif 
edilmiş hisseden insan».

Ameliyat olmayı düşünmedim hiç, benim istediğim herşeyi ve eşimin 
beklediklerini yaşayabildiğimi düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. 
Buradan vermek istediğim mesaj şu: fantezileriniz neyse onları yaşayın. 
Duygularınızı göz ardı etmeyin. – Özgürlük budur. Asılsız ümitlere 
düşmeyin, sizden iyi bilen yoktur sizin için iyi olanı! Kimsenin sizi 
aldatmasına izin vermeyin, açık olun, dürüst olun – ve cesur olun!

Bir de ailelere ve eşcinsellerin arkadaşlara verebileceğim bir nasihat var: 
Anlar gibi yapmak yetmez, uygulayın. Sormak istedikleriniz varsa sorun 
– soru sormayan cahil kalır!

İşyerinde görünürlüğün ne kadar önemli? 
Handan, 34, ilkokul müdiresi

Ben, Türkiye’de bir ilkokulda müdireyim. Bu, orada devletin bir temsilcisi 
olduğum anlamına geliyor. «özel hayatımla» oradaki «işimi» birbirinden 
ayırmam gerek. Ama bu durumdan rahatsız değilim. Bana gerçekten 
ihtiyacı olanları ürkütmek istemem.

Eşcinsel düşmanlığı tecrübelerin oldu mu ya da tanıdıklarından 
böyle tecrübeleri olanlar var mı?

Yöneticiler arasında eşcinsel düşmanlığı problem oluyor. Eşcinselliklerini 
gizleyen pek çok insan tanıyorum. Velilerin çoğu yoksul bir topluluktan 
geliyorlar; çoğu eğitimsiz ve Roman oldukları için her gün ayırımcılığa 
maruz kalıyorlar. Bu da ortak paydalarımızdan birisi olduğu halde, onlarla 
bir araya geldiğimde biseksüelliğim üzerine değil, çocukların nasıl daha 
iyi yetiştirilebileceği üzerine konuşmayı tercih ediyorum.
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meyve ağaçlarıyla ve çitle çevrili, çiçekli bir bahçe içerisinde bacası 
tüten iki katlı müstakil bir ev çizmek homoseksüellik belirtisidir mesela.

Rapor hazırlanır, bilimsel olarak «Psikoseksüel Bozukluk» saptanmıştır 
fakat askeri heyete somut bir ispat gereklidir. Hastadan anal seks 
yaptığını belgelemesi istenir. Bunun için kendisini anal pozisyonda 
gösteren fotoğraflar sunmalıdır. Yüzün, hatta yüz ifadesinin görünmesi 
teşhis açısından önemlidir, farklı pozisyonlarsa inandırıcılığı arttıracağın-
dan tercih sebebidir. Bu işlem şahsı, homoseksüel olmayıp da homo-
seksüellik iddiasıyla askerlikten kaytarmak isteyenlerden ayırmak için 
yapılmaktadır. Böyle açıklar askeriye bu absürd foto talebini.

Her ay iki kere Cuma öğle sonraları askeri heyet toplanır ve çürüğe 
ayrılacak adayları belirler. Bunların içerisinde, düztaban olanlar, 130 
kilonun üzerinde olanlar, zihinsel engelliler, sağlık nedenlerinden dolayı 
zorunlu hizmeti yerine getiremeyecek olanlar ve «homoseksüeller» 
vardır. Heyetin toplandığı odanın kapısında isimlerin okunması beklenir 
ve sırayla içeriye girilir.

«Homoseksüel» şahıs girdiğinde önce psikiyatri raporu incelenir 
ardından bir şahsa bir de fotolara bakılır. Bir iki foto yetmez, her poz 
ayrıntısıyla incelenir, fotoğraftakiyle karşılarındakinin aynı kişi olup 
olmadığı tespit edilir. Heteroseksüel olduğu varsayılan askeri heyet 
utanmaz, görevini ciddiyetiyle yerine getirir.

Gerekirse sorular sorar, «Siz homolar, küpeyi hangi kulağınıza 
takıyorsunuz, sağ mı sol mu?» der mesela.

Homoseksüelliği askeri heyetçe onaylanan kişi, askerlik cüzdanına 
«Askerliğe Elverişli Değildir» ibaresini yazdırır ve resimlerini askeriyede 
adına açılan dosyasına bırakarak evine yollanır. Raporu tüm yazışmalar 
sonucu iki ay kadar bir süre sonra resmi bir zarfla evine postalanır. Eğer 
ailesiyle yaşıyor ve cinsel kimliğini gizliyorsa bu resmi zarfla birlikte 
konu muhtemelen ev halkına da bildirilmiş olur.

Elde edilen raporda tanı: «Psikoseksüel bozukluk: Homoseksüalite»’dir. 
Mehmetçik, erkek adamdır, delikanlıdır; hemcinsleriyle savaşır, sevişmez. 

Ne oluyor o zaman?

Bak, ben senin çocukluğundan beri hep içimden geçiriyordum, bu çocuk 
Zeki Müren gibi olmasa bari diye. Anneyim ne de olsa, annelerden birşey 
saklamak kolay olmaz ama ben biliyordum da herkes bilsin istemiyordum, 
öyle Zilli gibi dile düşmeyesin, maskara olmayasın diye. El alemin ağzı 
torba değil ki büzesin.

El aleme neden bakıyorsun ki?

Balım, bizim zamanımızda hep bir arada yaşardık, kim ne yaptı, kim 
ne dedi bizim için önemliydi hâlâ önemli, böyle büyüdük biz. Siz şimdi 
başka bir zamanda yaşıyorsunuz benim aklım ermiyor mesela. Ama 
devir sizin devriniz. Ben, namazımı kılıyor, ibadetimi yapıyorum; sen de 
ben, eşcinselim diyorsun. Zaman bu zaman. Bana, «Günahın varsa Allah 
affetsin!» demek düşer, hoş hepimizi de Allah yarattı şeytanla işimiz yok 
değil mi? Canımsın, oğlumsun benim, herşeyde bir hikmet vardır ve her 
şeyin en iyisini Allah bilir benim aklım ermez.

En büyük asker bizim Mehmetçik

«Ben, seni vatan için doğurdum» demişti annem bana, ben askere gitmek 
istemediğimden bahsettiğimde. İnancını abartan bir kadındı annem, hudut 
kapısında nöbet tutup ülkemizi düşmanlardan koruyor olmayı, Medine’de 
Hazreti Muhammed’in türbesini bekliyor olmaya eşdeğer tutardı.

Askerlik er ocağıdır, tepeden tırnağa erildir. Aktif erkek tercih eder, cinsel 
anlamda pasif erkekleri çürüğe ayırır. Eşcinsellik ordu normlarına uymaz 
öncelikle, ahlak kalıplarının dışında, disiplin kurallarına aykırıdır.

Ne yapmalıdır bu «homoseksüel» kişi?

Öncelikle askerlik şubesine gitmeli homoseksüel olduğunu söylemeli 
ve askeri hastaneye sevkini istemelidir. Askeri hastanede psikiyatri 
bölümüne gönderilir. Homoseksüelliğini tespit edebilmek amacıyla önce 
kendisiyle söyleşilir. Ne zamandan beri erkeklerle yattığı, para alıp 
almadığı, almıyorsa hayatını nasıl kazandığı, yalnız mı yoksa ailesiyle mi 
yaşadığı gibi kişisel sorular yanıtlanır. Ardından askeri terapist bir resim 
çizdirir hastasına, resimde nasıl bir evde yaşamak istediğini resmetmelidir 
«homoseksüel» ve çizilen bu resimde fallik elementler aranır. Etrafı 
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Edindiğiniz deneyimlere baktığınızda, eşcinsellikle ilgili aydınlatıcı 
ve bilgilendirici çalışma yaptığımızda nelere dikkat etmemiz 
gerekiyor?

Bu konuda uzman olan siz değil misiniz? Bu alanda başarının önkoşulu 
sizin görünürlüğünüz bence. Dostane ilişkilerimiz kapsamında sizi 
elimizden geldiğince destekleriz. Aydınlatıcı ya da bilgilendirici çalışma 
yaparken farklı nesillere farklı yaklaşmanızı tavsiye ederim – birçok 
imanlı yaşlı insan konu eşcinsellik olunca hassas davranıyor…

Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.
Paul-Lincke-Ufer 44a 
10999 Berlin-Kreuzberg
Tel:  +49–30–618 92 07  
e-Mail:  office@kkh-ev.de 
www.kkh-ev.de

Berlin’deki Türk göçmenleri temsil eden bir çatı kuruluşu olarak, 
kadınların ve eşcinsellerin maruz kaldığı ayrımcılığa karşı da 
mücadele ediyorsunuz. Bu motivasyon nereden kaynaklanıyor?

Ayrımcılığın iyisi kötüsü olmadığı gibi, ayrımcılığı hak eden bir grup da 
olamaz. Biz, her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Mücadelemize tabii ki 
eşcinsel düşmanlığı da dahil.

Şark kültürü genelde eşcinsel kadınların ve erkeklerin açılmasına 
izin vermeyen maço kültürü olarak görülür. Birçok kez yinelenen 
bu imaja karşı çıkarak «bizden biri» olma özelliğini kaybetmeye 
korkmuyor musunuz? Örneğin, üyelerinizin tepkileri nasıl oluyor?

Adım adım ilerlemekte fayda var!
Eren Ünsal, 37 yaşında, Berlinli Türk, Sosyal 
Bilimci, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu’nun 
sözcüsü, kendini sivil toplum kuruluşu çalışmalarına 
adamış

Berlin’deki Kürt göçmenleri temsil eden bir çatı kuruluşu olarak, 
kadınların ve eşcinsellerin maruz kaldığı ayrımcılığa karşı da 
mücadele ediyorsunuz. Bu motivasyon nereden kaynaklanıyor?

Eşcinsellerin hem Medeni Kanun hem de Ceza Yasası kapsamında 
ayrımcılığa karşı korunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Lezbiyenler 
genelde hem kadın hem eşcinsel olarak dışlanıyor. Yüksek pozisyonlarda 
bulunup da görünen lezbiyen kadın neredeyse hiç yok – ve bu, toplumun 
diğer alanları için de geçerli. Bu gibi şeyleri değiştirmek için çalışıyoruz. 
Her insan hayatını özgürce yaşayıp kendi kararlarını verebilmeli. 
Bundan dolayı Türkiyeli Eşcinseller Derneği GLADT gibi kuruluşlarla 
birlikte çalışmayı önemli buluyoruz; bu alanda yapılan çalışmaları 
destekliyoruz.

Şark kültürü genelde eşcinsel kadınların ve erkeklerin açılmasına 
izin vermeyen maço kültürü olarak görülür. Birçok kez yinelenen 
bu imaja karşı çıkarak «bizden biri» olma özelliğini kaybetmeye 
korkmuyor musunuz? Örneğin, üyelerinizin tepkileri nasıl oluyor?

Liberal Kürtler olarak eşcinselleri kimlikleriyle ve cinsellikleriyle kabul 
ettiğimiz için «bizden birileri» olmamak gibi bir korkumuz yok. Üyelerimiz 
arasında bu tutumu beğenmeyen dindar insanlar da var – fakat bu, 
eşcinselleri oldukları gibi kabul etmiyorlar anlamına gelmiyor.

Yönetim Kurulunuzda görev alan bir eşcinsel düşünebilir 
miydiniz?

Biz, eşcinsellerin toplumsal gerçeğin sıradan bir parçası olmasını 
istiyoruz. Bu bağlamda tabii ki derneğimizin lezbiyen ya da gey yönetim 
kurulu üyesi olabilir!

Lezbiyenler genelde görülmüyorlar
Fevzi Aktaş, 36, evli, baba, ekonomi mühendisi, 
dünyaya açık, dinsiz ama ateist değil
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17 yıldır okullarda aydınlatıcı çalışmalar yapıyorsunuz. Okullar 
nasıl değişti – siz nasıl değiştiniz?

Ammo Recla: 17 yıl içerisinde çok şey değişti tabii… Eğitim sisteminde 
kurumsal bazı önemli olumlu değişiklikler oldu. 2001 yılından beri 
eşcinsellik bir konu olarak cinsel eğitim çerçevesine alındı, müfredatın 
bir kısmında zorunlu ya da seçmeli ders olarak var. Kişisel bazda bazı 
öğretmenlerin ve okul müdürlerinin konuya ilgisi arttı.

Gençler bugün cinsellikle ilgili birçok bilgiye sahipler fakat aynı zamanda 
izlenen ya da duyulanlarla, yani teoriyle, kendi yaşamları arasındaki bağı 
kurmak bazen zor olabiliyor. Bu, eşcinsellik, biseksüellik ve trans cinsiyet 
kimlik konuları için de geçerli. Kamuoyunda görünen eşcinsellerin sayısı 
artarken tabii ki konuyla ilgili bilgi seviyesi de yükseliyor. Ama konulara 
yaklaşırken, hangi tutumun ayrımcı olup hangisinin olmadığını anlamak 
birçok genci zorluyor. Okullar, bugün bile, bu konularla ilgili uygun bilginin 
alınabileceği bir yer değiller – hele hele öğrencilerin farklı yaşlarda 
olabilecek gereksinimlerine dikkat edilecek olursa. Birçok öğretmen 
yanmamak için, eşcinselliğe ya da trans cinsiyet kimliklerine dokunmak 
istemiyor. Burada, ebeveynlerinin olası öfkesi önemli bir korku teşkil ediyor. 
Oysa ki birçok sınıfta – çoğunlukla gizlenen – eşcinsel gençler var. Ve 
bu gençlerin açılma süreci on yıl öncesiyle kıyaslandığında günümüzde 
çok daha erken başlıyor.1990 yılından bu yana projemiz de ilkesel olarak 
gelişti. Kimlik politikalarından «queer» bir yaklaşıma doğru yol aldık, 
heteroseksüelliği norm alan ve yalnızca iki cinsiyet tanıyan yapılara karşı 
çıkmamız gerektiğini anladık. Bu süreçte tabii ki gönüllü olarak çalışanlar 
tarafından uygulanan yöntemler ve kullanılan ders materyalleri de değişti 
ya da yenilendi. Bunun dışında, asıl konularımızı teşkil eden cinselliğe ve 
eşcinselliğe başka konular da eklendi. Bugün, ırkçılık, göç ve engellilik 
gibi konularla da ilgileniyoruz. Yaptığımız işi hem aydınlatıcı çalışma hem 
de ayrımcılığa karşı mücadele olarak algılıyoruz. Bu bağlamda, farklı 
kimlikleri birbirine zıt olarak göstermeye karşıyız. İktidar ve güç ilişkilerine 

Türk ve Kürt eşcinseller 
işimizi çok kolaylaştırırdı… 
 
ABqueer derneği ile söyleşi 
Dirk Liebisch (saymanı)
Katja Linke (dernek başkanı), 
Alexander Lotz (ikinci başkanı) 
Ammo Recla (proje yönetmeni) 

Dernekler, birçok konuda önayak olmalı bence. Koruyucu tutumlar 
kimseyi ilerletmez, tam tersine mevcut önyargıları pekiştirir. Biz, 
insanları zorlamadan birlikte ilerleyebileceğimizi, belki de kendiliğinden 
gitmeyecekleri yerlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. En azından kendi 
derneğimizde yeni tartışmalara giden yol bu oluyor. Üyelerimizden gelen 
çok fazla tepki olmadı, gelen tepkiler de durgundu. Fakat derneğimizin 
Temsilciler Meclisi, TBB’nin bu alandaki çalışmalarını oybirliğiyle 
onayladı. Yani, dernek içi tartışmalar oldu ve siyasi anlamda bir «evet» 
çıktı. TBB’nin katıldığı eylemler, üye dernekler tarafından da tasdiklendi 
– ama yine de birazcık daha hareket olsa iyi olur…

Yönetim Kurulunuzda görev alan bir eşcinsel düşünebilir 
miydiniz?

Elbette.

Edindiğiniz deneyimlere baktığınızda, eşcinsellikle ilgili aydınlatıcı 
ve bilgilendirici çalışma yaptığımızda nelere dikkat etmemiz 
gerekiyor?

Adım adım ilerlemekte fayda var. Bu, uzun vadede meyve verecek bir iş 
ve özellikle önyargılardan nasibini alanlar için zahmetli bir yol olacaktır. 
Talimatlarla, nasihatlerle ya da kişileri teşhir etmekle bir yere ulaşılamaz. 
Öğrenme ve zihniyet değiştirme böyle yürümez. Eşcinsellerle temasta 
olma, görüşme ve konuşma etkin yöntemler olmuştur. Ama tabii ki 
bununla birlikte çocuk yuvalarında başlayan, okullarda ve gençlik 
klüplerinde devam eden ve neticede toplumun her alanına uzanan geniş 
çaplı aydınlatıcı bir çalışma yapmak da önemli!

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg 
Berlin-Brandenburg Türk Toplumu
Tempelhofer Ufer 21
10963 Berlin
Tel:  +49–30–623 26 24
e-Mail: info@tbb-berlin.de
www.tbb-berlin.de
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Okulun dışından gelen projelerin çalışanlarına daha sıcak bir yaklaşım 
sergileyebilirler okullar ve öğretmenler. Böylesi imkânların daha sık ve 
daha olağan bir şekilde ders planlarına alınmasında yarar görüyoruz. 
Bunu gerçekleştirmek için, her okulda cinsel eğitimden sorumlu bir 
öğretmenin bulunması gerekir. Öğretmenlerin sadece bir tanesini 
koordinatör olabilecek şekilde eğiterek, genelgelerin her okulda 
gerçekten hayata geçirilmesini güvence altına alabilirsiniz. Bu kişi, 
gereken değerlendirmeleri de yapabilecektir. Bunun dışında, pedagojik 
alanda çalışacak kişilerin, özellikle de öğretmenlerin, meslek eğitimleri 
kapsamında konunun önemine uygun bir duyarlılık kazanmasını 
sağlamak gerekiyor. Meslek hayatında bulunan kadrolu personele, 
bilgilerini genişletmek için seminerler verilmeli.

ABqueer e.V.
Sanderstraße 15
12047 Berlin
Tel:  +49–30–92 25 08 44
e-Mail:  info@abqueer.de
www.abqueer.de

hepimiz dahiliz ve hiçbirimiz hiçbir zaman sadece «fail» ya da «mağdur» 
değiliz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Çoğunluğu Alman olan ve çoğunluğu Alman olmayan sınıflarda farklı 
karşılanıyor musunuz? Ayrı hedef kitleler için ayrı yöntemleriniz 
var mı?

Katja Linke: Her türlü okula çağırılıyoruz ve her sınıfta bambaşka bir 
bileşimle karşılaşıyoruz. Kullandığımız yöntemler öğrencilerin yaşına 
göre farklı olabiliyor, erkek ve kız çocuklarla ayrı ayrı çalıştığımız için, 
kısmen de cinsiyetlere göre. Onun dışında, kullandığımız yöntemleri 
mümkün olduğunca dahil olmayı hissettirmek üzere geliştiriyoruz. 
Özellikle kullanılan fotoğraflarda, yaşları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, 
etnik ya da dini kökenleri farklı olan engelli ve engelli olmayan insanlar var. 
Girdiğimiz her sınıfta, her dinden, her ülkeden ve kültürden eşcinsellerin 
var olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, çoğunlu Alman olan ya 
da olmayan sınıflar arasında büyük bir fark görmüyoruz. Heteroseksüelliği 
norm olarak gören, insanları iki cinsiyete ayıran zihniyeti hemen her sınıfta 
bulabilirsiniz. Ama yine her sınıfta çok büyük bir içtenlik ve samimiyeti 
bulmak da mümkün.

Göçmen kökenli öğrencilere erişmek için Türk ya da Kürt 
eşcinsellerin önemi nedir?

Dirk Liebisch: Aramızda Türk ya da Kürt eşcinseller olsaydı işimizi 
çok kolaylaştırırdı... Göçmen kökenli çocuklar onlara, göçmen kökenli 
olmayanlara sormadıkları soruları sorarlardı, bizim cevaplayabileceğimizi 
düşünmedikleri şeyleri. Ama bunun dışında göçmen kökenli olsun olmasın, 
Türk ya da Kürt eğitmenlerin kendisi, her öğrenciye bizim gösterdiğimiz 
fotoğraflardan ya da anlattığımız hikayelerden çok daha inandırıcı bir 
şekilde, eşcinselliğin, biseksüelliğin ve transseksüelliğin beyaz orta sınıf 
Almanların dışında kalan insanların da bir gerçeği olduğunu gösterirdi.

Okullarda cinsellikle/cinsiyet kimlikleriyle ilgili daha da başarılı 
çalışmaların yapılabilmesi için eğitim sisteminde neyin değişmesi 
gerekir sizce?

Alexander Lotz: Eşcinsellik, şimdiki uygulamada her derste ele alınabiliyor. 
Ama alınmayabiliyor da. Cinsel eğitimin bir parçası olarak eşcinsellikle 
ilgili konuları her sınıfın müfredatına almaktan yanayız. Böylece her 
öğrencinin bu konularla tanışmasını ve bunların aynı zamanda farklı 
perspektiflerden ele alınabileceğini görmesi sağlanmış olurdu.
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Wir sind Kanakistan!

Wir sind lesbische Töchter kurdischer Eltern, schwule türkische Fleischer, schwarze bisexuelle 
Arbeitskolleginnen, iranische transsexuelle Krankenschwestern. Wir sind geduldete Araber, arbeitslose 
Manager, Stricher, Arme, Reiche, Kranke, Gesunde, Alte und Junge…Wir sind überall, nicht nur in 
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. In jeder Hautfarbe oder Religion, an allen Ufern, pervers 
oder verkehrt herum, queer durch „Frau“ und „Mann“, „deutsch“ und „nicht - deutsch“. 

Zeig Dich und finde Deinen Platz.
Egal wer, wie, wo – Gleichistan für alle!

www.kanakistan.com



Bei Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich 
vertrauensvoll an info@gladt.de

Beklenen bir etki görüldüğünde info@gladt.de´ye başvurunuz.

Ger bandoreke ku nedihat hêvikirin li ser we bîhêle, hundikarin 
seri li malpera info@gladt.de yê xin.


